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 ورشة تدريبية إقليمية حول األنظمة المتكاملة للحسابات البيئية

 واإلقتصادية الداعمة ألهداف التنمية المستدامة في العالم العربي
 

 عمان/األردن، 26-29/3/2018
 

 قائمة المشاركين
 

 

 العنوان الوظيفة االسم الدولة #

1.  
 االردن 

عبد الناصر محمد سليمان 

 عبيدات 
 احصائي

Tel: +962797530128 

Email: nasiro@dos.gov.jo 

 

 مساعد رئيس قسم إحصاءات البيئة صدقي سمبر فوزي حمدان  .2
Tel: +962777194940 

Email: sudki@dos.gov.jo 

3.  
 تونس 

 الحسابات القوميةمهندس عام في  هندة بنت محمد العيدي هرابي
Tel: +21696 597 462 

Email: harrabi.henda@ins.tn 

 متصرف مستشار في الحسابات القومية نهى بنت يوسف رابح  .4
Tel: +21697 000 870 

Email: nouha_rabah@hotmail.fr 

5.  

 السعودية 

 باحث إحصاء  ابتهال حمود العنزي 
Tel:  +966540706665 

Email: queen-

155@hotmail.com 

 باحث إحصاء مساعد   نايف راشد خليفة الدوسري  .6
Tel:  +966564432470 

Email: nrdosari@stats.gov.sa 

 مدير إدارة إحصاءات البيئة حسن بن سالم بن حسن الفيفي  .7
Tel:  +966554465171 

Email: halfaifi@stats.gov.sa 

8.  
 السودان 

 احصائي اول  عمر عثمان محمد ايوب
Tel:+  249996935960 

Email: omersambo@gmail.com 

 مدير اإلحصاءات القطاعية نهى محمد األمين بابكر  .9
Tel:+249909508287   

Email: nuha25@yahoo.com 

 مدير إحصاءات البيئة  سامي علي ابو كطيف  العراق   .10
Tel: +9647901978523 

Email: 

sami_abokuteef@yahoo.com 

11.  

 سلطنة ُعمان

 إحصائية  عبير ناصر عبد هللا النعماني 

Tel: +96824223528 

Email: 

abeer.Nasser@ncsi.gov.om 

 

 إحصائية شروق بنت صالح الصلتي  .12
Tel: +96894313313 

Email: salsalti@ncsi.gov.om 

 

13.  

 فلسطين

 مدير دائرة الحسابات التابعة  آمنه طاهر حسني النتشه
Tel: +97205599727415 

Email: amneh@pcbs.gov.ps 

 

 رئيس قسم إحصاءات البيئة  أيسر ميسره عطيه طعمي   .14
Tel: +970599312237 

Email: atumeh@pcbs.gov.ps 
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 ث إحصاء قسم الحسابات الوطنية حبا هناء هجو الشمري  قطر   .15
Tel: +97444958681 

Email: 

halshammri@MDPS.GOV.QA 

16.  

 مصر 

 احصائي في الحسابات القومية  داليا محمد مصيلحى الزعبالوى
Tel:  +201123363391 

Email: 

d_elzaabalawy@hotmail.com 

 احصائي في الحسابات البيئية  عبير خالد احمد عبد السالم  .17
Tel:  +201286584102 

Email: 

abeerkhaled62@yahoo.com 

18.  
 المغرب 

   اشرف االشقر 
Tel: +212648872381 

Email: a.lachkar@hcp.ma 

 حسابات السلع والخدمات رئيسة مصلحة كريمة ابن سودة   .19
Tel: +212660102230  

Email: k.bensouda@hcp.ma 

 مدير إدارة إحصاءات البيئة  حامد عبده الحمادي  اليمن  .20
Tel: +96777962071 

Email: 

hammadi_62@yahoo.com 

 المواد وإعداد والبروتوكول التعاون قسم Etjih Tasriah اندونيسيا   .21
Tel:  +62 21 3842508 

Email: 

kerjasamaprotokol@bps.go.id 
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 الخبراء وفريق العمل
 

 العنوان الوظيفة االسم المنظمة  #

1.  

 اإلسكوا

االقتصادية االحصاءات قسم رئيس وفاء ابو الحسن   
Tel:  + 961 1 978 353 

Email: aboulhosn@un.org 

 مستشار اقليمي للحسابات القومية عمر هاكوز  .2
Tel:  + 961 1 978 342 

Email: hakouzo@un.org 

روحاناكريستوف  .2  باحث 
Tel: + 961 1 978 759 

Email: rouhanac@un.org    

christoph.rouhana@icloud.com 

 وسيم حمودة  .3

 

 إحصائي مساعد 

 

Tel: +9611978349 

Email: hammoudw@un.org 
 

.4 UNEP محمد المنعم عبد  مسؤول البرنامج االقليمي  

Tel: + 973 36465046 

Email: 

abdelmenam.mohamed@unep.org 

 

5. UNSD Sokol Vako احصائي 
Tel: + 1 212 367 4939 

Email: vako@un.org 

 

 Joe St Lawrence كندا  .7
 االقتصادية الحسابات قسم رئيس

 الوطنية

Tel:  + 613-882-8598 

Email: joe.stlawrence@canada.ca 

 

8. 

 المعهد 

 امين دورة ميادة ليث الشيخ قادر
Tel: +96265549805 

Email: mayada@aitrs.org 
 

 مسؤول العالقات العامة سهيل صالح .9
Tel: + 962 796335104 

Email: suhail@aitrs.org 
 

 المحاسبة معتز عماشة .10
Tel: +96265549805 

Email: moataz@aitrs.org 
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